
 

 

DAUGAVPILS NOVADA DOME 

2011.gada 26.maija Daugavpils novada domes   

sēdē Nr. 11 izskatītie jautājumi un pieņemtie lēmumi  
 

Paragrāfa 

numurs 

Lēmuma 

numurs 

Izskatītā jautājuma vai 

lēmuma nosaukums 

 

1.  753. Par zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 4446 001 0572 

platības, zemes vienības zemes 

robeţu plāna apstiprināšanu un 

nekustamā īpašuma 

nostiprināšanu zemesgrāmatā 

Lēmums 

2.  754. Par nekustamā īpašuma ,,Grunti” 

ar kadastra numuru 4470 005 

0073 lietošanas mērķa maiņu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos noteiktos 

informācijas pieejamības 

ierobeţojumus 
3.  755. Par zemes ierīcības projekta 

izstrādes nepieciešamību zemes 

vienībai ar kadastra apzīmējumu 

4470 005 0035 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos noteiktos 

informācijas pieejamības 

ierobeţojumus 
4.  756. Par zemes ierīcības projekta 

izstrādes nepieciešamību zemes 

vienībai ar kadastra apzīmējumu 

4470 005 0107 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos noteiktos 

informācijas pieejamības 

ierobeţojumus 
5.  757. Par zemes ierīcības projekta 

izstrādes nepieciešamību zemes 

vienībai ar kadastra apzīmējumu 

4498 001 0017 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos noteiktos 

informācijas pieejamības 

ierobeţojumus  
6.  758. Par atļauju nodot zemi 

apakšnomā zemnieku 

saimniecībai ,,Laureņi”  

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos noteiktos 

informācijas pieejamības 

ierobeţojumus 
7.  759. Par zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 4498 001 0097 

piekritību pašvaldībai 

Lēmums 

8.  760. Par zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 4498 006 0182 

piekritību pašvaldībai 
 

Lēmums 

http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/753.pdf
http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/759.pdf
http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/760.pdf


9.  761. Par zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 4498 003 0135 

piekritību pašvaldībai 

Lēmums 

10.  762. Par zemes vienību ar kadastra 

apzīmējumiem 4498 003 0226 

un 4498 003 0228 platību 

precizēšanu 

Lēmums 

11.  763. Par zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 4474-008-0042 

platības precizēšanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos noteiktos 

informācijas pieejamības 

ierobeţojumus 
12.  764. Par Nataļjas Fjodorovas, 

Dmitrija Fjodorova, Daniela 

Fjodorova un Vadima Fjodorova 

ziņu par deklarēto dzīvesvietu 

anulēšanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos noteiktos 

informācijas pieejamības 

ierobeţojumus 

13.  765. Par Ņinas Ivanovas un  Jevgēnija 

Ivanova ziņu par deklarēto 

dzīvesvietu anulēšanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos noteiktos 

informācijas pieejamības 

ierobeţojumus 
14.  766. Par Ivara Dimpera ziņu par 

deklarēto dzīvesvietu anulēšanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos noteiktos 

informācijas pieejamības 

ierobeţojumus 
15.  767. Par piekrišanu citas personas 

iemitināšanai Aļonas Fjodorovas 

īrētajā dzīvojamā telpā 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos noteiktos 

informācijas pieejamības 

ierobeţojumus 
16.  768. Par dzīvojamās telpas īres 

līguma pagarināšanu ar Svetlanu 

Ţundu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos noteiktos 

informācijas pieejamības 

ierobeţojumus 
17.  769. Par pašvaldības piederošās 

dzīvojamās telpas izīrēšanu 

Jūlijai Oļehnovičai 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos noteiktos 

informācijas pieejamības 

ierobeţojumus 
18.  770. Par dienas nometņu 

organizēšanu Naujenes pagasta 

teritorijā  

Lēmums 

19.  771. Par Daugavpils novada 

Jaunatnes politikas stratēģijas  1. 

redakcijas apstiprināšanu 

Lēmums 

Pielikums 

20.  772. Par Daugavpils novada 

pašvaldības autoceļu fonda 

līdzekļu sadales  precizētā plāna 

Lēmums 

 

http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/761.pdf
http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/762.pdf
http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/770.pdf
http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/771.pdf
http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/771_pielikums.pdf
http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/772.pdf


2011.gadam apstiprināšanu  
21.  773. Par  nekustamā īpašuma 

nodošanu bezatlīdzības lietošanā 

sabiedriskā labuma organizācijai 

Lēmums 

 

22.  774. Par projekta „Atbalsta pasākumu 

īstenošana bērnu un jauniešu 

sociālā atstumtības riska 

mazināšanai Daugavpils novadā”   

iesniegšanu Eiropas Sociālā 

fonda atklātajam projektu 

konkursam 

Lēmums 

 

23.  775. Par projekta iesniegšanu 

pasākumam „Lauku ekonomikas 

un dzīves kvalitātes veicināšana 

vietējo attīstības stratēģiju 

īstenošanas teritorijā” rīcībā 

„Sociālie un izglītības 

pakalpojumi dzīves kvalitātes 

uzlabošanai lauku iedzīvotājiem” 

Lēmums 

 

24.  776. Par projekta iesniegšanu 

pasākumam „Lauku ekonomikas 

un dzīves kvalitātes veicināšana 

vietējo attīstības stratēģiju 

īstenošanas teritorijā” rīcībā 

„Sadzīves pakalpojumu attīstība 

dzīves kvalitātes uzlabošanai  

lauku iedzīvotājiem”  

Lēmums 

 

25.  777. Par projekta iesniegšanu 

pasākumam „Lauku ekonomikas 

un dzīves kvalitātes veicināšana 

vietējo attīstības stratēģiju 

īstenošanas teritorijā” rīcībā 

„Sociālie un izglītības 

pakalpojumi dzīves kvalitātes 

uzlabošanai lauku iedzīvotājiem”  

Lēmums 

 

26.  778. Par piedalīšanos  Lauku 

attīstības programmas 2007.-

2013.gadam projektā 

„Kvalitatīvu bibliotēkas 

pakalpojumu un informācijas 

pieejamības nodrošināšana 

Daugavpils novada lauku 

iedzīvotājiem” 

Lēmums 

 

27.  779. Par dzīvojamās mājas Jaunatnes 

iela 1, Demene,  Demenes 

pagasts, Daugavpils novads, 

pārvaldīšanas tiesību nodošanu  

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos noteiktos 

informācijas pieejamības 

ierobeţojumus 

http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/773.pdf
http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/774.pdf
http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/775.pdf
http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/776.pdf
http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/777.pdf
http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/778.pdf


28.  780. Par dzīvojamās mājas „Silene 

30”, Silene, Skrudalienas 

pagasts, Daugavpils novads,  

dzīvokļa īpašuma Nr. 8, 

pārdošanu Olgai Popovņakai 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos noteiktos 

informācijas pieejamības 

ierobeţojumus 

29.  781. Par cieto sadzīves atkritumu 

savākšanas tarifu apstiprināšanu 

Demenes pagasta teritorijā 

Lēmums 

30.  782. Par dzīvojamās mājas „Silene 

2”, Silene, Skrudalienas pagasts, 

Daugavpils novads, dzīvokļa 

īpašuma Nr.1, īpašuma tiesību 

nostiprināšanu zemesgrāmatā 

Lēmums 

31.  783. Par dzīvojamās mājas „Silene 2” 

, Silene, Skrudalienas pagasts, 

Daugavpils novads, dzīvokļa 

īpašuma Nr.8, īpašuma tiesību 

nostiprināšanu zemesgrāmatā 

Lēmums 

32.  784. Par dzīvojamās mājas „Bruņene 

24” , Bruņene, Skrudalienas 

pagasts, Daugavpils novads, 

dzīvokļa īpašuma Nr.5, īpašuma 

tiesību nostiprināšanu 

zemesgrāmatā 

Lēmums 

33.  785. Par dzīvojamās mājas „Bruņene 

24” , Bruņene, Skrudalienas 

pagasts, Daugavpils novads, 

dzīvokļa īpašuma Nr.6, īpašuma 

tiesību nostiprināšanu 

zemesgrāmatā 

Lēmums 

34.  786. Par dzīvojamās mājas „Bruņene 

24” , Bruņene, Skrudalienas 

pagasts, Daugavpils novads, 

dzīvokļa īpašuma Nr.7, īpašuma 

tiesību nostiprināšanu 

zemesgrāmatā 

Lēmums 

35.  787. Par dzīvojamās mājas „Bruņene 

24” , Bruņene, Skrudalienas 

pagasts, Daugavpils novads, 

dzīvokļa īpašuma Nr.8, īpašuma 

tiesību nostiprināšanu 

zemesgrāmatā 

Lēmums 

36.  788. Par dzīvojamās mājas „Bruņene 

24” , Bruņene, Skrudalienas 

pagasts, Daugavpils novads, 

dzīvokļa īpašuma Nr.9, īpašuma 

tiesību nostiprināšanu 

Lēmums 

http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/781.pdf
http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/782.pdf
http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/783.pdf
http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/784.pdf
http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/785.pdf
http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/786.pdf
http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/787.pdf
http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/788.pdf


zemesgrāmatā 
37.  789. Par dzīvojamās mājas „Bruņene 

24” , Bruņene, Skrudalienas 

pagasts, Daugavpils novads, 

dzīvokļa īpašuma Nr.10, 

īpašuma tiesību nostiprināšanu 

zemesgrāmatā 

Lēmums 

38.  790. Par dzīvojamās mājas Vienības 

iela 8, Lociki, Naujenes pagasts, 

Daugavpils novads, dzīvokļa 

īpašuma Nr.18 īpašuma tiesību 

nostiprināšanu zemesgrāmatā 

Lēmums 

39.  791. Par dzīvojamās mājas Vienības 

iela 8, Lociki, Naujenes pagasts, 

Daugavpils novads, dzīvokļa 

īpašuma Nr.20 īpašuma tiesību 

nostiprināšanu zemesgrāmatā 

Lēmums 

40.  792. Par finansējuma piešķiršanu 

Naujenes pagasta pārvaldei   

Lēmums 

Pielikums 
41.  793. Par aizņēmumu projekta 

„Ūdenssaimniecības attīstība 

Višķu pagasta Špoģu tehnikuma 

ciemā” II kārtas  finansēšanai 

Lēmums 

42.  794. Par aizņēmumu projekta 

„Ūdenssaimniecības attīstība 

Višķu pagasta Višķu tehnikuma 

ciemā” II kārtas  finansēšanai 

Lēmums 

43.  795. Par  papildus finansējuma 

piešķiršanu Naujenes bērnu 

namam 

Lēmums 

44.  796. Par grozījumiem Daugavpils 

novada domes 2011.gada 

10.marta lēmumā Nr.429 „Par 

Daugavpils novada sociālās 

aprūpes iestāţu uzturēšanas 

izmaksām”  

Lēmums 

45.  797. Par grozījumiem Daugavpils 

novada domes 2010. gada 25. 

februāra lēmumā Nr. 252 „Par 

maksas pakalpojumiem 

Daugavpils novada pašvaldības 

izglītības iestādēs”  

Lēmums 

46.  798. Par finansējuma piešķiršanu 

Naujenes  pagasta pārvaldei no 

Daugavpils novada domes 

līdzekļiem neparedzētiem 

gadījumiem 

Lēmums 

http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/789.pdf
http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/790.pdf
http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/791.pdf
http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/792.pdf
http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/792%20pielikums.pdf
http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/793.pdf
http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/794.pdf
http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/795.pdf
http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/796.pdf
http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/797.pdf
http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/798.pdf


47.  799. Par finansējuma piešķiršanu 

Skrudalienas pagasta pārvaldei 

no Daugavpils novada domes 

līdzekļiem neparedzētiem 

gadījumiem 

Lēmums 

48.  800. Par finansējuma piešķiršanu 

Naujenes pagasta pārvaldei   

Lēmums 

49.  801. Par finansējuma piešķiršanu 

Ambeļu kultūras nama 

rekonstrukcijai   

Lēmums 

50.  802. Par saistošo noteikumu 

„Grozījumi Daugavpils novada 

domes 2011.gada 24.februāra 

saistošajos noteikumos Nr.5 

„Daugavpils novada pašvaldības 

budţets 2011.gadam”” 

apstiprināšanu 

Lēmums 

Saistošie noteikumi Nr.15 

1.pielikums 

2.pielikums 

3.pielikums 

4.pielikums 

 
51.  Protokolā Informācija par biedrības 

„Daugavpils novada uzņēmēju 

padome” dibināšanu un 

projekta iesniegšanu konkursā  
 

- 

52.  803. Par piedalīšanos  projektā 

„Sociālās atstumtības riska 

grupas jauniešu mācību un 

sasniegumu motivācijas 

paaugstināšana, aktīvā un 

veselīgā dzīves stila veidošana 

un dzīves prasmju attīstība” 
 

Lēmums 

53.  804. Par zemes atzīšanu par 

piekritīgu pašvaldībai    

Lēmums 

54.  805. Par zemes atzīšanu par 

piekritīgu pašvaldībai   

Lēmums 

55.  806. Par zemes atzīšanu par 

piekritīgu pašvaldībai   

Lēmums 

56.  807. Par zemes atzīšanu par 

piekritīgu pašvaldībai   

Lēmums 

57.  808. Par finansējuma piešķiršanu 

Laucesas pagasta pārvaldei no 

Daugavpils novada domes 

līdzekļiem neparedzētiem 

gadījumiem 

Lēmums 

 

 

http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/799.pdf
http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/800.pdf
http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/801.pdf
http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/802.pdf
http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/sn15%20(802).pdf
http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/sn15%20(802)%201_pielikums.pdf
http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/sn15%20(802)%202_pielikums.pdf
http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/sn15%20(802)%203_pielikums.pdf
http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/sn15(802)%204_pielikums.pdf
http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/803.pdf
http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/804.pdf
http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/805.pdf
http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/806.pdf
http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/807.pdf
http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/808.pdf

